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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

ARIES, a.s.
č.p. 309, 512 33 Studenec, Czechy

został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:

ISO 13485:2016 
Numer Zatwierdzenia: ISO 13485 – 00026341

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są 
odpowiednie lokalizacje.

Zakres zatwierdzenia:

Rozwój, produkcja, sprzedaż i dystrybucja wyrobów medycznych do terapii kompresyjnej oraz ortopedyczno-protetycznych 
niesterylnych wyrobów medycznych klasy I.
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Lokalizacja Zakres

č.p. 309, 512 33 Studenec, Czechy
ISO 13485:2016
Rozwój, produkcja, sprzedaż i dystrybucja wyrobów 
medycznych do terapii kompresyjnej oraz 
ortopedyczno-protetycznych niesterylnych wyrobów 
medycznych klasy I.

Žižkova 507, 543 01 Vrchlabí, Czechy
ISO 13485:2016
Rozwój, produkcja, sprzedaż i dystrybucja wyrobów 
medycznych do terapii kompresyjnej oraz 
ortopedyczno-protetycznych niesterylnych wyrobów 
medycznych klasy I.

 

 


